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Divergentie: Basisbegrip in  Technische Analyse

Definitie: koersbeweging en afgeleide grafiek evolueren in tegengestelde richting
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Gewone beweging:   

koers STIJGT >>> indicator STIJGT
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Koers DAALT  >>>  indicator DAALT
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Koers DAALT  >>>  indicator DAALT
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Koers piekt of maakt bodem >>> indicator piekt of maakt bodem



6

Soms: géén bevestiging in indicator maar tegengestelde beweging

aan de bodem = positieve divergentie (bullish divergence)
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… of (aan de top) negatieve divergentie (bearish divergence)
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Divergentie is een waarschuwingssignaal
is geen noodstop 
is geen aan-/verkoopsignaal

positieve (bullish divergence) en negatieve divergentie (bearish divergence)

Belang?

De koers zelf moet het signaal bevestigen
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Ook op WEEKbasis:
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en op MAANDbasis

Bearish divergence



Ook zichtbaar in korte timeframes
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Klassieke Divergentie in stijgende trend (= HH en HL) 

→→ zoek naar dalende toppen (LH) in de indicator
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Klassieke Divergentie in dalende trend 
→→ zoek naar hogere bodems (HL) in de indicator



14

Verborgen divergentie  (hidden divergence)

= het omgekeerde van de klassieke principes

In Uptrend HIGHER Lows in de koers maar LOWER Lows in de indicator 
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Verborgen divergentie - (hidden divergence)

In Downtrend Lagere toppen in de koers maar Hogere toppen in de indicator 



• Hidden divergence kondigt meestal een voortzetting van de trend aan
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• Hidden divergence komt voor in alle markten (aandelen – commmodities – bonds) 
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Hidden divergence komt in alle time frames voor
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Hidden divergence komt in alle time frames voor



21

Hidden divergence komt in verschillende indicatoren voor : macd - stoch - rsi

Klassieke divergentie → niet in elke chart, niet in elke indicator

Hidden divergence → idem: soms niet in indicator A maar wel in indicator B

HD zichtbaar → kans op extra winst of goed instappunt



Aandelen recent nog met HD:

- MT (Arcelor M.) (Macd)
- BPOST
- KBC (Stochastics)
- ATO (Macd – Stoch.)
- CS (Axa)
- LR (Legrand)
- SAN (Sanofi) (Macd)
- AC (Accor) (Rsi)
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Einde Deel I  Verborgen Divergentie
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DEEL II - MOMENTUM
Wat? • De snelheid (%) waarmee de koers verandert over bepaalde periode

• Momentum is het verschijnsel dat aandelen die winnaars waren tijdens 
de recentste periode, ook nog een tijd winnaars blijven (outperformance)
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Relatieve Sterkte (RS): - vergelijkt de onderlinge sterkte van een aantal waarden
- ordening in percentielen

RS Galapagos: 100
(beter dan alle andere)

Momentum Galapagos: 0
(Geen vooruitgang)
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Is Momentum ‘speciaal’?

Prof. Eugene Fama (Efficiënte Markt Hypothese) 

→ “momentum is the premier market anomaly” 

→ “it is the biggest embarrassment to the theory”

→ “several studies have confirmed that momentum investing 
works embarrassingly well”



1. Momentumaanpak > < Value-aanpak

- geen diepere kennis vereist

- momentum: een financiële stoelendans (→ greater fool)
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2. Momentumbeleggen = geld verdienen > < Valuebeleggen = nobel doel: 
maakt de markt efficiënt

Momentumbeleggers: 
- cynische ‘me too’ speculanten: vergroten de inefficiëntie

Waarom zijn ‘echte (value) beleggers’ afkerig van momentum beleggen?

- lifters:   weten niet tot waar de rit zal leiden
weten niet met welke wagen (=aandeel) ze zullen meerijden
kiezen enkel de richting
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3. Momentumbelegger > < Homo Economicus van de academici

Uitbuiting van psychologische irrationaliteit i.p.v. bijdrage als rationele actor

Momentumbeleggen: eenvoudig maar niet makkelijk 

want contra-intuïtief: 
Value: ‘buy low, sell high’  is begrijpbaar: koers keert terug naar waarde

Momentum: buy (high) and sell higher
lijkt op gokken
regels zijn noodzakelijk om te slagen



Momentumbeleggen vraagt om 2 dingen:
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1. (bijna) Volledig belegd zijn gedurende sterke bull markets

2. Uit de markt stappen gedurende echte bear markets.
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Hoe vind je aandelen/indexen met hoogste momentum?

Zoek de sterkste (land)index, sectorindex

Mogelijkheden:

1. Via website van Chartmill
http://bit.ly/2CUN4aY
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Chartmill: Relative Strength = sterkte over 1 jaar
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2) Via Finviz.com http://bit.ly/2qJxR6O



3) Via de SCTR van StockCharts http://stockcharts.com/freecharts/sctr.html
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http://stockcharts.com/freecharts/sctr.html
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4. Via software voor TA (TransStock / TransTrader bv.)
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Welke aandelen aankopen? 

LT-beleggers: liever gelijkmatige stijgers
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Swing Traders: liever volatiele aandelen
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Pas bredere kennis TA toe:

- Koers: aan de bovenzijde trendkanaal? Of aan de onderzijde?
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- Koers breekt uit een voortzettingspatroon zoals  vlag, wimpel, stijgende driehoek
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Werkwijze:

- Koop de top-10 aandelen

- Op het geschikt instapmoment: zie TA-dag 2017

op basis van koers + twee Stochasticsgrafieken (5/1 en 22/1)
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http://bit.ly/2B2MiTF
dia 23 e.v.

Presentatie TA-dag 2017 
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Werkwijze:

- Koop de top-10 aandelen

- Evalueer na 3 maanden (over recentste 3 maanden)

► Behoud de aandelen die ook dán nog in de top-10 staan

► Vervang de achterblijvers door nieuwe toppers
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Wat zijn de resultaten?

Toegepast op de top-10 van de DAX

DAX in 2017: +11,4%

DAX TOP-10: 20,3% NA aftrek van de kosten (1% per transactie) 
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Toegepast op de top-10 van de AEX + Midcaps + Smallcaps

AEX in 2017: +12%

AEX + Mid + Small TOP-10: 29,97% NA aftrek van de kosten (1% per transactie) 
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Bron: Youtube Video WHSelfinvest:  http://bit.ly/2BfD72j
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Toegepast op de top-10 van de BEL-20 + Midcaps + Smallcaps

BEL-20 in 2017: + 9,58%

BEL-20 + Mid + Small TOP-10: 1,85% NA aftrek van de kosten (0,5% per transactie) 
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Verklaring zwakke prestatie Belgische Top-10?

- Toeval???

- Veel aandelen zaten hoog tegen trendkanaal bij aankoop

- Te weinig gelijkmatig stijgende aandelen (vgl. Lufthansa) 
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En in Bear Markets? Gebruik een ‘marktfilter’ om uit de markt te stappen

• Etienne Verhelle
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• Mijn maandelijks twitterbericht:  https://twitter.com/wilvoorspoels
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• Antonacci: zie ‘Beleggen voor (je) Kinderen’ – hfst. 15  ‘Dual Momentum’
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Andere mogelijkheden:

Kies de beste sectoren  of industries indien trackers bestaan (voldoende volume?)

Beste Industries (3 m.)
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Kies de sterkste momentumaandelen uit geheel Euronext 
(hoofdindex + midcaps + small caps)

bit.ly/2CUN4aY
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• Momentumprincipe toegepast op de ETF QVAL 
→ 10% (40) goedkoopste US aandelen (EV/EBIT)

http://www.etf.com/QVAL → holdings

Return 2003 – 2015 : CAGR 33,42% (maandelijkse aanpassing) 
volgens (on/betrouwbare?) internetbron 

Ter Overweging:   Wat als … 

http://www.etf.com/QVAL
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• Momentumfilter toegepast op de ETF MOAT
→ Welke aandelen in MOAT? http://www.etf.com/MOAT

Aanpassing gebeurt trimestrieel

• Momentumstrategie uit ‘What Works on Wall Street’ (O’Shaughnessy)
Zie hfst. 3 p. 31 

http://www.etf.com/MOAT


Vragen?
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